
СЛОВО НА ДИРЕКТОРА НА ЧСОУ НОВ ВЕК Г-ЖА САТЕНИК ТАВИТЯН 

 

Благодаря на всички, които уважиха нашия празник с присъствието, с помощта си, с 

поздравленията си, и на тези, които мислено и духом са с нас. Изключително съм щастлива, 

че училище „Нов век“ вече е част от историята на древна и съвременна Стара Загора, а 

неговите ученици носят този дух на много места из България и по света – САЩ, Канада, 

Великобритания, Швейцария, Италия, Австрия, Германия, Франция, Испания, Кипър, Гърция, 

Турция. Изключително съм щастлива, като гледам тези млади хора как уверено крачат 

напред в търсене на своето място в живота. И като знам какво сме им дали в училище „Нов 

век“, как сме посели семената на познанието за света и доброто, с колко любов и търпение 

сме ги отгледали, съм спокойна за бъдещето ни. Редом със знанието при нас те откриха и 

онези ценности, които те правят човек с главно Ч.  

Някои от тях само преминаха за кратко през школата на „Нов век“, но съм сигурна, че 

дирята, която оставихме у тях, е дълбока. 

Гордея се с всички вас, които поехте по своя път, но не забравихте пътя към училище 

„Нов век“, щастлива съм, че ви виждам и днес – толкова лъчезарни и развълнувани – 

прекрасни млади хора, които намерихте време в този делничен ден между лекциите, 

уроците, служебните задължения, а някои от вас изминаха стотици километри, за да 

споделите радостта от празника с нас. Вие продължавате да бъдете наши ученици и ние 

всички много ви обичаме. 

Благодаря на Калинка Янчева, която ме вдъхнови за това дело и на Антоанета 

Дончева, която ме подкрепи в трудното начало и която също вече не е между живите. 

Благодаря на родителите на първите ученици на училище „Нов век“ – Живко Желев, 

Пламена Косева и Севдалина Кузманова, които  повярваха и поставиха началото, така че 

училище „Нов век“ да стартира още през 1999г. Благодаря на всички родители след тях, 

които не се поколебаха да ни поверят децата си, въпреки негативизма на близки и познати, 

които дариха на държавата средствата, които се полагат за обучението на децата им, 

опитвайки се да кажат на обществото, че по-важно е не да си като другите, а да приемаш 

новото и да вървиш напред и инвестираха в изграждането на личности, готови за всякакви 

предизвикателства. 

Благодаря на всички учители, които дадоха искрица от своя огън на учениците ни, но 

най-вече благодаря на тези, които не се огънаха пред трудностите и сформираха този 

прекрасен екип от квалифицирани специалисти, и най-вече от всеотдайни хора, за които 

святата учителска професия е призвание, а любовта към децата – извор на вдъхновение. 

Прекрасни са новите поколения – силни, умни, целеустремени, талантливи – много по – 

съвършени от нас – те заслужават и повярвайте ми – изискват от учителите да мислят 

съвременно, да са в крак с технологиите,  да са искрени и честни, да се раздават докрай. 

Такива са учителите и треньорите, с които учениците от „Нов век“ постигат успехите си. 

Благодаря на Община Стара Загора за това, че включва нашето училище във всички  

инициативи и дава равен шанс на нашите ученици редом с тези на държавните и 

общинските училища да участват във всички мероприятия и да изявят своите дарби, да 

покажат своите знания и възможности и да бъдат отличени подобаващо за това. И ако 

отнесем броя на учениците от “Нов век“, получили  награди и грамоти към броя на всички 

ученици в училището и ги сравним с тези на другите училища, съм убедена, че ЧСОУ „Нов 

век“ ще е сред първите. 

Благодаря на РИО в Стара Загора за дългогодишната ползотворна съвместна работа.  



Благодаря на всички организации и институции, с които нашето училище реализира 

различни проекти през тези години.  

И не на последно място благодаря на вас приятели за подадената ръка, защото 

винаги през тези петнадесет години наред с подложения крак е имало протегната ръка. 

Погледнато от различни страни петнадесет години са малко, но петнадесет години са 

и много. Но колкото и да са, те са история и никой не може да отрече правото на 

съществуване на училище “Нов век“, а бъдещето ще покаже, че то е изпълнявало успешно 

мисията си да образова и възпитава новите личности, които ще променят  България и света. 


